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II WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI „Z LAWENDĄ W TLE” 

Edycja pod hasłem „Spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R E G U L A M I N 

§1 
Organizator 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – nauczyciele bibliotekarze 
ul. Lawendowe Wzgórze 5 
80-175 Gdańsk  
Telefon kontaktowy: 58 733-43-00 wew. 9, 
E-mail do kontaktu: sp6_biblioteka@onet.pl 
 

§2  
Cele konkursu 

1. Popularyzowanie twórczości Wisławy Szymborskiej. 
2. Uwrażliwianie na słowo poetyckie. 
3. Rozwijanie zdolności recytatorskich. 
4. Zachęcanie do występów na scenie. 
5. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 
6. Promowanie młodych talentów. 
 

§3 
Terminy 

31 marca 2023 r. – ostateczny termin przesłania formularza zgłoszeniowego potwierdzającego udział szkoły  
w Konkursie (Załącznik nr 1) – skan na adres mailowy Organizatora. Proszę pamiętać o zaznaczeniu kategorii. 

20 kwietnia 2023 r. – ostateczny termin przeprowadzenia Konkursu na etapie szkolnym.  

26 kwietnia 2023 r. – ostateczny termin przesłania formularzy zgłoszeniowych uczestników wytypowanych  
do udziału w Konkursie na etapie wojewódzkim (Załącznik nr 2) – skany na adres mailowy Organizatora.  

11 maja 2023 r. – etap wojewódzki w siedzibie Organizatora Konkursu – rozpoczęcie o godzinie 09:30. 
 

§4 
Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa pomorskiego.  

2. Każdy uczestnik konkursu wybiera jeden wiersz z twórczości Wisławy Szymborskiej lub jego fragment i prezen-
tuje go indywidualnie – nie dłużej niż 3 minuty. 
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3. Repertuar powinien być dostosowany do wieku ucznia i odpowiadać jego możliwościom pamięciowym  
oraz interpretacyjnym. 

4. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o rekwizyt, element ruchu, gest sceniczny czy podkład 
muzyczny. 

5. Każda szkoła przeprowadza eliminacje szkolne we własnym zakresie i wyłania trzech uczestników 
do reprezentowania danej szkoły na etapie wojewódzkim. 

6. Rodzic / opiekun prawny uczestnika Konkursu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przez Organizatora – swoich i dziecka. 

7. Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast podanie danych osobowych, o których mowa w zgłoszeniu jest 
niezbędne do rozstrzygnięcia konkursu. 
 

§5 
Komisja konkursowa i kryteria oceniania na etapie wojewódzkim 

1. Czteroosobową Komisję powołuje Organizator konkursu.  

2. Każdy członek Komisji ocenia uczestnika konkursu według poniższych kryteriów stosując skalę trzypunktową:  

• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (0 – 3 punkty), 

• interpretacja tekstu (0 – 3 punkty), 

• dykcja – wyrazistość artykulacyjna i słyszalność (0 – 3 punkty), 

• ogólny wyraz artystyczny – wrażenie WOW! (0 – 3 punkty). 
 

3. Uczestnik może zdobyć maksymalnie 48 punktów. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
 

§6 
Nagrody 

1. Organizator przewiduje przyznanie I, II i III miejsca.  

2. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami i upominkami.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród, w tym do nieprzyznania nagród lub przyznania 
nagród oraz wyróżnień dodatkowych.  

4. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się po obradach Komisji. 

 

§7 

Zasady przetwarzania danych osobowych 
(zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu jest Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 6 w Gdańsku z siedzibą przy ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk. 

2. Przedstawicielem Administratora danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6  
w Gdańsku, pan Piotr Szepelowski, kontakt: p.szepelowski@zsp6.edu.gdansk.pl 

3. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można  
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.zsp6@wp.pl 
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4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dotyczy wykorzystania imienia i nazwiska  
rodzica / opiekuna prawnego, imienia i nazwiska uczestnika konkursu, nazwy szkoły i miejscowości, do której 
uczęszcza oraz wizerunku dziecka. Dane te będą wykorzystane przez Organizatora tylko i wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją i promocją konkursu – m. in. na oficjalnej stronie  
internetowej https://zsp6.edu.gdansk.pl oraz na profilu na Facebooku. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody wyrażonej 
w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 2). 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od zakończenia Konkursu, za wyjątkiem danych laureatów, 
których dane będą przechowywane bezterminowo. 

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania,  
usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także 
prawo do cofnięcia udzielonej zgody na ich przetwarzanie (pisemnie). Konsekwencją wycofania się ze zgody  
będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych i brak możliwości udziału w Konkursie. 

8. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy  
dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Administrator nie zamierza przekazywać zebranych danych osobowych innym podmiotom. 

 

§8 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i sposobu wręczenia nagród w zależności od sytuacji 
epidemiologicznej. 

2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu  
na Facebooku. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów 
z przebiegu Konkursu, a także wizerunku fotografowanych osób. 

4. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

 

Organizatorzy: 

Beata Brylowska, Ewa Sądej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


